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হফহভল্লাহয যাভাহনয যাহভ 

অহভরয মভাতাযাভ করভ  ভয সহনক াআখ অআভান অয্-মাাহযী (াহপজাহুল্লা) তাাঁয মুদ্ধ হফলক গ্রন্থ ( فرسان تحت

 মত ইভানী  াভহযক হফলর খুফআ ভূরযফান হকছু নহত ম করযরছন। এআ ঐহতাহক মদারতনাভায হকছু (رایۃ النبی

হনফূাহিত ং এখারন ফণূনা কযা ররা। ১১আ মরেম্বরযয মভাফাযক ারযরনয ূরফূয যারত ারযরন ংগ্রণকাযী 

অরমাৎগকূাযী াথীরদয ভারঝ এহি ফণ্টন করয মদা রহছর। অরররভ যব্বানী ীদ ঈস্তাদ অভদ পারুক (যঃ) এআ 

মদারতনাভায (ঈদু)ূ নুফাদ করযরছন, মা ‘‘নাার অপগারন হজাদ‛ এয াঠকরদয মখদভরত ম কযায মৌবাগয ররছ। 

এআ মদাররতনাভায প্রহতহি ব্দ ইভানরক প্রজ্জ্বহরত করয  হৃদরয জং দূয করয মদ। অল্লায মমআ ফান্দা এহি হররখরছন, 

হতহন এভন াধাযণ ইভানী নূরয ডুফ হদর হররখরছন, মা অভারদয ভরতা জংধযা কররফয হধকাযী ফযহিরদয মফাঝা জ 

ন। এআ মরখা ড়রর রজআ মফাঝা মারফ মম, ১১আ মরেম্বরযয াভরাহি )نعىذ) باہلل  আাহুদীরদয লড়মন্ত্র হছর নাহক অল্লায 

তাপীরক হকছু অঈহরার মকযারভয ইভানী অমভমূাদারফারধয ূণূাঙ্গতায ফহঃপ্রকা হছর। এআ মরখা ড়রর এিা মফাঝা 

জ র মারফ মম, মপদাী হবমারন ংগ্রণকাযী বাআগণ কত ঈাঁিু ইভান  হফত্র অমায হধকাযী। তাাঁযা তাীরদয 

ফাস্তফতা ঈরহি করযরছন। তাাঁযা যরফয াহিরধযয স্বাদ নুবফকাযী প্রকৃত ভুজাহদ। মপদাী াভরায হফরুরদ্ধ পরতাা 

প্রদানকাযী দযফাযী অররভযা হকছু ভ নীযফ মথরক ঈি মরখাহি ড়ুক। তারর রতা তাযা ফুঝরত াযরফ কত ঈাঁিু 

ইভারনয হধকাযী অল্লায এআ াধাযণ ফান্দারদয হফরুরদ্ধ তাযা জফান দযাজীয দুঃা মদখারে! 

ীহদ হবমারন মফয া প্ররতযক বাআরয মখদভরত এআ মদারতনাভা ধভ ফান্দায ক্ষ মথরক কু্ষদ্র একহি াহদা, মা 

যরফয জািারতয হদরক পরযয মল স্তরয তায জনয ারথ হররফ কারজ অরফ। আনাঅল্লা তায জনয দৃঢ়দ থাকায 

ভাধযভ রফ। অহভ এআ াহদায হফহনভর অভায মপদাী বাআরদয কাছ মথরক হকছুআ িাআ না। শুধু তারদয ন্তরযয গবীযতা 

মথরক মদাা িাআ, মা অভায ভাগরপযারতয কাযণ রফ। তএফ ন্তদৃূহি হদর এআ মদারতনাভা ড়রফ। অল্লা তা’ারা মমন 

অভারদয ন্তযরক ইভান দ্বাযা বযুয করয মদন, াাদারতয তাভািা ন্তরয প্রজ্জ্বহরত করয মদন  খারতভা হফর খাআয নহফ 

করযন। 
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প্রথভ ভাযারা: 

১( ভৃতুযয ঈয ফাআ’অত কযরফ এফং হনরজয ন্তরয ঐ ফাআ’অতরক নফান কযরত থাকরফ। 

২( ঈহিি হফলগুররা প্ররতযক হদক মথরক বাররা করয ফুরঝ হনরফ এফং ত্রুরদয ক্ষ মথরক ঙ্ঘফদ্ধ প্রহতরযারধয অংকা 

যাখরফ। 

৩( ূযার তাফা  ূযার অনপার ড়রফ এফং তায থ ূহনর হিন্তা হপহকয কযরফ। হফরল করয এ হফলহি হপহকয কযরফ 

মম, অল্লা তা’ারা ীদরদয জনয কত স্থাী মনাভতযাহজ প্রস্তুত করয মযরখরছন। 

৪( এআ মভাফাযক কারজয কর স্তরয মানা  ভানা তথা অভীরযয অনুগতযরক ভজফুহতয ারথ অাঁকরড় থাকায কথা ঐ যারত 

হনরজআ হনরজরক স্মযণ কহযর হদরত থাকরফ। কাযণ ীঘ্রআ তুহভ এভন হযহস্থহতয ভুরখাভুহখ রফ, মমখারন তবাগ অনুগতয 

থাকা অফযক। ুতযাং তুহভ হনরজরক অভীরযয কথা মানা  ভানায জনয প্রস্তুত যাখরফ এফং এআ ভান পযজ হফধান 

অদারয মপ্রযণা হনরজয ভারঝ জাগ্রত যাখরফ। অল্লা তা’ারা আযাদ করযন: 

ۚ   ِإنَّ اللََّو َمَع الصَّاِبرِينَ  ﴿سورۃ االنفال  ۚ   َواْصِبُروا  َوَأِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو َوََل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَىَب رِيُحُكمْ  
﴾٦٤ 

থ:ূ ‚অয অল্লা  তাাঁয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআহ াাল্লারভয নুযণ করযা এফং যস্পয ঝগড়া মকারযা না। তারর 

মতাভযা (হফহেি  দুফূর র) া াহযর মপররফ। অয মতাভযা সধমূধাযণ করযা। হনশ্চআ অল্লা তা’ারা সধমূীররদয ারথ 

অরছন।‛ (ূযাঃ অনপার-৪৬( 

৫( হিাভুররাআররয আরতভাভ কযরফ এফং খুফ মিারখয াহন মপরর মযানাজাযীয ারথ অল্লা তা’ারায কারছ াাময  

ভজফুহত িাআরফ। স্পি হফজ প্রাথূনা কযরফ এফং কারজয ভারঝ জতা তরফ কযরফ। এআ মদাা কযরফ অল্লা তা’অরা মমন 

অভারদয ঈয দূা হদর যারখন। 

৬( মফহ মফহ অল্লায হমহকয কযরফ। মজরন যারখা, ঈত্তভ হমহকয ররা কুযঅনুর কাযীরভয মতরাাত। অভায জানা ভরত এ 

হফলর রাভার মকযারভয আজভা যররছ। অয অভারদয জনয মতা এতিুকুআ মরথি মম, এিা অভান-জহভরনয স্রিায কারাভ। 

হতহন মতা ঐ স্রিা, মায াক্ষারতয জনয মতাভযা ফযহতফযস্ত র অরছা। 
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৭( হনরজয ন্তযরক হযষ্কায করয হনরফ। ফ ধযরনয মবজার মথরক এরক হফত্র যাখরফ। দুহনা নাভক মা হকছুআ অুক না 

মকন, তা বুরর মারফ  বুহরর হদরফ! মখরায ভ ায র মগরছ। তয প্রহতশ্রুহতয ভ এররছ। অভযা জীফরনয কত ভ 

নি করয মপররহছ! এখন হকছু ভ অল্লায সনকিয  অনুগরতযয জনয মকন ফয কযফ না? 

৮( ূণূ স্বে অমা হনর এআ কারজ গ্রয রফ। কাযণ এখন মতাভায  মতাভায াভরনয হফত্র জীফরনয ভারঝ ভাত্র হকছু 

ভরয ফযফধান। হৃদগ্রাী এক হফত্র জীফরনয ূিনা কযরত িরররছা। ীঘ্রআ তুহভ াফূক্ষহণক মনাভতযাহজ এফং অহম্বার 

মকযাভ, হহিকীন, ীদগণ  মনককাযরদয াহিধয ারফ। অয এ কথা হনহশ্চত মম, তাাঁরদয মির ঈত্তভ াথী-ঙ্গী অয মকঈ 

মনআ। অভযা অল্লা তা’অরায কারছ তাাঁয এআ নুগ্ররয প্রাথূনা কহয। ুতযাং তুহভ প্ররতযক কারজ ুধাযণা যাখরফ। কাযণ 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআহ া াল্লাভ প্ররতযক কারজ ুধাযণা যাখা ছন্দ কযরতন। 

৯( মকারনা যীক্ষায মু্মখীন রর কী কযরফ, কীবারফ দৃঢ়দ থাকরফ এফং কীবারফ অল্লায হদরক ভরনাহনরফ কযরফ–এ 

হফলহি বাররা করয হৃদর মগাঁরথ না। ভরন যাখরফ! মা হকছু মতাভায কারছ মৌঁছায, তা মথরক তুহভ ফাাঁিরত াযরফ না। অয 

মা মথরক তুহভ মফাঁরি মগরছা, তা হকছুরতআ মতাভায কারছ মৌঁছায হছর না। অয এআ হফশ্বা যারখা মম, যীক্ষা অল্লা তা’অরায 

ক্ষ মথরকআ । এয ভাধযরভ হতহন মতাভায ভমূাদা ভুিত করযন  মতাভারদয গুনা ভুরছ মদন। তঃয এআ হফশ্বা যারখা 

মম, এিা মতা হকছু ভরয ফযাায ভাত্র। তাযয এআ ভহফত অল্লায হুকুরভ রয মারফ। ুতযাং মৌবাগযফান ঐ ফযহি, মম 

অল্লা তা’ারায কারছ ভা প্রহতদারনয ঈমুি । অল্লা তা’ারায মঘালণা:  

اِبرِينَ   ا يَ ْعَلِم اللَُّو الَِّذيَن َجاَىُدوا ِمنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّ  آل سورۃ ﴿ أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّ

 ﴾٢٤١ - عمران

মতাভযা হক মবরফছ মম, মতাভযা জািারত প্ররফ করয মপররফ? থি মতাভারদয ভরধয কাযা হজাদ করযরছ  কাযা সধমূীর, তা 

এখন অল্লা যখ করযনহন। (ূযাঃ অরর আভযান-১৪২( 

১০( অল্লা তা’ারায এআ মঘালণা স্মযণ যাখরফ:  

 ﴾٣٦١ - عوراى آل ۃسور﴿ َت ِمن قَ ْبِل َأن تَ ْلَقْوُه فَ َقْد رَأَيْ ُتُموُه َوأَنُتْم تَنظُُرونَ َوَلَقْد ُكنُتْم ََتَن َّْوَن اْلَموْ 

মতাভযা মতা ভৃতুয অায অরগ (ি রথ) ভৃতুয কাভনা কযহছরর। তা এখন মতাভারদয মু্মরখ, মা মতাভযা স্বিরক্ষ মদখরছা। 
(ূযাঃ অরর আভযান-১৪৩( 

এফং এআ মঘালণা স্মযণ যাখরফ: 
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ۚ   َواللَُّو َمَع الصَّاِبرِيَن  ﴿سورۃ البقرۃ - ٩٦٢﴾  َكم مِّن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذِن اللَّوِ  

থ:ূ অল্লায হুকুরভ ফহু মক্ষরত্র কু্ষদ্র দর ফৃৎ দররয ঈয জমুি ররছ। অয অল্লা সধমূীররদয ারথআ অরছন। ূযাঃ 

ফািাযা-২৪৯( 

এফং এআ মভাফাযক মঘালণা স্মযণ যাখরফ: 

ِل اْلُمْؤِمُنونَ  ۚ   َوِإن َيْخُذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي يَنُصرُُكم مِّن بَ ْعِدهِ  ۚ   ِإن يَنُصرُْكُم اللَُّو َفََل َغاِلَب َلُكمْ   َوَعَلى اللَِّو فَ ْلَيتَ وَكَّ
 ﴿سورۃ آل عوراى - ٣٤١﴾

থ:ূ মহদ অল্লা তা’ারা মতাভারদযরক াাময করযন, তরফ মকারনা হি মতাভারদয ঈয হফজী ায মনআ। অয মহদ হতহন 

মতাভারদযরক াাময কযা মছরড় মদন, তরফ হতহন ছাড়া মক মতাভারদযরক াাময কযরফ? ুতযাং মম প্রকৃত ভুহভন, তায ঈহিৎ 

অল্লায ঈযআ বযা কযা। (ূযাঃ অরর আভযান-১৬০( 

১১( ভানূন মদাায ঈয হনহভত অভর কযায হফলহি তুহভ হনরজরক  হনরজয াথীরদযরক স্মযণ কহযর হদরত থাকরফ। 

মমভন- কার-ন্ধ্যায অমকায, নতুন রয প্ররফরয মদাা, নতুন জাগা নাভায মদাা, ত্রুয মভাকারফরায ভরয মদাা 

আতযাহদ। অয ঐ মদাাভূরয থ ূ ভভ ূহনর হিন্তা-হপহকয কযায প্রহত গুরুত্বারযা কযরফ।  

১২( ঝাড়-পুাঁরকয প্রহত গুরুত্ব হদরফ। হনরজয ঈয, হনরজয অফারফয ঈয, হনরজয মাারকয ঈয, ছুহযয ঈয, মন্ত্রাহত ফা 

রেয ঈয, হনরজয অআহড কারডূয ঈয, ারািূ, হবা, মভাি কথা ভস্ত কাগজরত্রয ঈয ঝাড়পুাঁক কযরফ। 

১৩( যানা ায অরগ হনরজয েগুররা বাররা করয মদরখ হনরফ। কাযণ যাূর াল্লাল্লাহু অরাআহ া াল্লাভ আযাদ 

করযন, ‚মম জফাআ কযরফ, ম মমন হনরজয ছুহয বাররাবারফ ধায হদর মন। অয হনরজয জফাআকৃত হজহনরক মমন ম কি না 

মদ।‛ 

১৪( হনরজয কাড়-মিাড় বাররাবারফ গুহছর হনরফ। কাযণ এিা অভারদয ূফূূযী মনককাযরদয তহযকা (অল্লা তাাঁরদয প্রহত 

ন্তুি মান)। তাাঁযা মুরদ্ধয ূরফূ হনরজরদয মাাক বাররাবারফ গুহছর হনরতন। 

১৫( পজরযয নাভাম জাভারতয ারথ ড়রফ এফং তায প্রহতদান হনর হিন্তা-হপহকয কযরফ। তাযয হমহকরযয এরতভাভ 

কযরফ এফং মু ফস্থা হনরজয রুভ মথরক মফয রফ।    

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 
১১ সেপ্টেম্বপ্টরর সেদায়ী অভিযাপ্টে আপ্টমাৎের্গকারী সযাদ্ধাপ্টদর প্রভি আমীপ্টর ভিহাপ্টদর সহদাপ্টয়ি বাণী 

 
 

7 

হদ্বতী ভাযারা: 

িযাহিরত করয এাযরারিূয হদরক মাায ভ মফহ হযভারণ অল্লায হমহকয কযরফ। মমভন- অরযারণয মদাা, নতুন 

এরাকায মদাা আতযাহদ। 

এাযরারিূ মৌঁরছ িযাহি মথরক নাভায ভ নতুন জাগা ফতযরণয মদাা ড়রফ। তাযয মমখারন মমখারন মারফ, মখারন 

এআ মদাাগুররা ড়ায প্রহত গুরুত্ব হদরফ। ারযাজ্জ্বর থাকরফ। অয এ ফযাারয অশ্বস্ত থাকরফ মম, অল্লা তা’ারা ইভানদাযরদয 

ারথ অরছন। তুহভ মিয না মরর মপরযতাগণ মতাভায মপাজত কযরছন। তঃয এআ মদাাগুররা ড়রফ  

  خلقہہللا اعز من 

 اللھم اکفنیھم بما شئت 

 اللھم انا ندرئ بک فی نحورھم ونعوذ بک من شرورھم 

 اللھم اجعل لنا من بین ایدیھم سدا امن خلفھم سدا فاغشیناھم فھم الیبصرون 

 حسبناہللا ونعم الوکیل 

অয এিা ড়ায ভ অল্লা তা’ারায এআ মঘালণা ন্তরয যাখরফ 

الَِّذيَن قَاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ  النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم فَ َزاَدُىْم ِإيَمانًا َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اللَُّو َونِْعَم اْلوَِكيلُ  ﴿سورۃ آل 
 عوراى -  ٣٧١﴾

থূাৎ: মারদযরক মরারকযা ফরররছ, ‚মতাভারদয হফরুরদ্ধ (মুদ্ধ কযায জনয কাহপযরদয) ফড় দরভূ একহত্রত ররছ। তারদযরক 

ব করযা।‛ পরর এ কথা শুরন তারদয (ভুহভনরদয) ইভান অরযা মফরড় মগরছ এফং তাযা এআ ঈত্তয হদররছ, ‚অভারদয জনয 

অল্লা-আ মরথি অয হতহন কতআ না ঈত্তভ কভ ূহফধাক।‛ 

এআ হমহকযভূ ড়ায য মদখরফ মম, মতাভায কাজ কীবারফ জ র মা। কাযণ অল্লা তা’ারায াদা অরছ মম, তাাঁয 

মমআ ফান্দা এআ হমহকয ফররফ অল্লা তা’ারা তারক হতনহি হজহন হদরফন। মথা: 

১. ম অল্লা তা’ারায মনাভত  নুগ্ররয ারথ প্রতযাফতূন কযরফ। 

২ .তায মকারনা ক্ষহত রফ না। 
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৩. ম অল্লা তা’অরায ন্তুহিয রথ িররফ। 

 অল্লা তা’ারায মঘালণা: 

ۚ   َواللَُّو ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ  ﴿سورۃ آل عوراى  فَانقَ َلُبوا بِِنْعَمٍة مَِّن اللَِّو َوَفْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َوات َّبَ ُعوا ِرْضَواَن اللَّوِ  
﴾٣٧١ - 

থ:ূ ুতযাং তায (ইভান  আাহিন, ততা  আখরারয) পরর ম অল্লায (ক্ষ মথরক) াা ফড় মনাভত  নুগ্র 

হনর এবারফ হপরয অররা মম, মকারনা (কি) খাযাফী তারক স্পূ করযহন, এফং তাযা অল্লায ন্তুহিয থ নুযরণয 

ভমূাদা রাব করযরছ অয অল্লা তা’ারা ভা নুগ্ররয হধকাযী। (ূযাঃ অরর আভযান-১৭৩( 

ভরন যাখরফ! ত্রুরদয মভহনাহয, ে-ে, হহকহযহি হরেভ অয প্রমুহি অল্লায হুকুভ ছাড়া না মকারনা ঈকারয অরফ, 

না মকারনা ক্ষহত কযরফ। এজনযআ প্রকৃত ইভানদাযগণ এগুররারক ব ান না। এরদযরক মতা অরর ব া তারনয 

ঙ্গীযা। এহি তানরক ব কযাযআ নাভান্তয। তারনয ঙ্গী া মথরক অল্লাআ অভারদয হনজ অশ্রর যারখন। 

অরযা ভরন যাখরফ মম, ব-বীহত ররা ফড় এক আফাদত। এআ আফাদত একহনষ্ঠবারফ একভাত্র অল্লায জনযআ া িাআ। কাযণ 

হতহনআ এয মভৌহরক কদায। ঈরল্লহখত অাতভূরয য অল্লা ফররন: 

ُف َأْولَِياَءهُ  ﴿سورۃ آل عوراى - ٣٧٦﴾ ْيطَاُن ُيَخوِّ ِلُكُم الشَّ  ِإنََّما ذََٰ

 থূ: (এখন মতাভারদয জানা র মগরছ মম,) প্রকৃতরক্ষ তানআ তায ফনু্ধ্রদয ফযাারয মতাভারদযরক ব মদখা। (ূযাঃ 

অরর  আভযান-১৭৪( 

তারনয ফনু্ধ্ প্রকৃত রক্ষ হশ্চভা অদ ূফা কারিারযয নুাযী ঐ কর ফযহি, মারদয ফরক্ষ ঐ নাাক অদরূয প্রহত বহি-

বাররাফাা জরভ অরছ। তারদয ভন-ভহস্তরষ্ক ঐ অদরূয হভরছ জাাঁকজভরকয ব মছর মগরছ। অল্লা তা’ারা মতা এআ মঘালণা 

করযরছন: 

 َفََل َتَخاُفوُىْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ  ﴿سورۃ آل عوراى - ٣٧٦﴾

থ:ূ ুতযাং (বহফলযরত) মতাভযা তারদযরক াভানয হযভাণ ব কযরফ না। অয অভারকআ ব করযা, মহদ মতাভযা (প্রকৃত 

রক্ষ) ভুহভন । (ূযাঃ অরর  আভযান-১৭৪( 
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ুতযাং এ কথা হৃদর বাররাবারফ মগাঁরথ হনরফ মম, ব-বীহত ফড় একহি আফাদত। অয অল্লা তা’ারায হনকিতভ রী  

ভুহভন ফান্দাগণ হনরজরদয এক  একক যফ অল্লা তা’ারা ফযতীত নয কাঈরক এআ আফাদরতয ঈমুি ভরন করযন না। তাাঁয 

ারতআ মতা কর ফস্তুয ধনবাণ্ডায! প্রকৃত আভানদাযগণ এ কথায ঈয দৃঢ় হফশ্বা যারখন মম, অল্লা তা’ারা কারপযরদয ভস্ত 

লড়মন্ত্ররক রকরজা করয হদরফন। কাযণ অল্লা তা’ারায মঘালণা অরছ:   

ِلُكْم َوَأنَّ  اللََّو ُموِىُن َكْيِد اْلَكاِفرِينَ  ﴿سورۃ االنفال - ٣١﴾  ذََٰ

থ:ূ এআ মতা মগর ভুহভনরদয কথা। (অয কারপযরদয ফযাারয কথা ররা) অল্লা তা’ারা কারপযরদয ফ লড়মন্ত্র দুফূর করয 

মদন। (ূযাঃ অনপার-১৮( 

এভহনবারফ মতাভায জনয অফযক ররা ‚রা আরাা আল্লাল্লা‛ হমহকরযয আরতভাভ কযা। ঈত্তভ হমহকযগুররায ভরধয এহি 

নযতভ। এআ হমহকরযয পহমরত যাূরর অকযাভ াল্লাল্লাহু অরাআহ াাল্লারভয এআ াদী মথরকআ স্পি র মা মম, ‚মমআ 

ফযহি ন্তরযয দৃঢ় হফশ্বারয ারথ ‘রা আরাা আল্লাল্লা’ ফররফ ম জািারত প্ররফ কযরফ।‛ হকন্তু মকঈ মমন মদরখ ফুঝরত না 

ারয মম, তুহভ হমহকয কযরছা। এিা মখার যাখরফ। 

এ ছাড়া এআ হমহকরযযয পহমরত ফুঝায জনয এিা জানাআ মরথি মম, এআ ফাকযহি তাীদ হফশ্বারয াযাং। এভন তাীদ, 

মায দাাতরক ভুিত কযা  মায তাকাতরর হিতার  হজাদ কযায জনয তুহভ অন ঘয মথরক মফয র এররছা। এআ 

মআ তাীদ, মায জনয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআহ া াল্লাভ  তাাঁয াাফার মকযাভ এফং তাাঁয নুাযীগণ হজাদ করযরছন 

এফং হিাভত মূন্ত কযরত থাকরফ। াহ-খুহ থাকরফ, প্রস্ততা  অমতৃহিয ারথ প্ররতযক কদভ ঈঠারফ। কাযণ তুহভ এভন 

এক কারজ ভগ্ন অরছা, মা অল্লায কারছ হপ্র এফং তাাঁয ন্তুহি াায ভাধযভ। অয এ জনযআ অল্লা তা’ারায কারছ অা 

যাহখ মম, এিা এভন এক ফযকতভ হদন, মায ন্ধ্যা রফ মতাভায জািারত দৃহিনন্দন হুযরদয ারথ। 

ম মুফক! ভৃতুযয মিারখ মিাখ মযরখ ারত থারকা। কাযণ তুহভ হিযস্থাী জািারতয হদরক গ্রয রো। 

তৃতী ভাযারা: 

হফভারন প্রথভ কদভ যাখায ূরফূআ অমকায  মদাায আরতভাভ কযরফ। হৃদর এ হফলহি জাগরুক যাখরফ মম, তুহভ হজাদ হপ 

াফীহরল্লায একহি মুদ্ধ মক্ষরত্র প্ররফ কযরছা । যাূরর অকযাভ াল্লাল্লাহু অরাআহ া াল্লাভ ফরররছন, ‚অল্লায যাস্তা 

এক কার ফা এক হফকার ফয কযা দুহনা  দুহনায ভধযফতূী মা হকছু অরছ তায মির ঈত্তভ।‛ 
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হফভারন ঢুরক হনরজয অরন ফর ূরফূ ঈরল্লহখত মদাা  হমহকযগুররা কযরত থাকরফ। তাযয মখন হফভান ধীরয ধীরয িররত 

শুরু কযরফ, তখন পরযয মদাা ড়রফ। কাযণ এখন মতাভায প্রকৃত ভাহররকয হদরক মতাভায পয শুরু র মগরছ। এআ 

ফযকতভ পরযয ফযাারয মতা হকছু ফরাআ ফাহুরয! 

তাযয হফভান মখন অকার ঈরঠ হনজস্ব গহতরত িরা শুরু কযরফ, তখন ফুরঝ হনরফ মম, কাতায হডঙ্গারনায ভ এর মগরছ। 

তএফ তখন অল্লা তা’ারায হকতারফ ঈরল্লহখত এআ মদাা ড়রফ: 

ًرا َوثَ بِّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ  ﴿سورۃ البقرۃ - ٩٥١﴾ َنا َصب ْ  رَب َّنَ ا َأْفرِْغ َعَلي ْ

থ:ূ ‚ম অভারদয যফ! অভারদযরক ফরযয তাপীক দান করুন, এফং অভারদযরক দৃঢ়দ যাখুন  কারপয দরগুররায ঈয 

অভারদযরক হফজ দান করুন।‛ (ূযাঃ ফািাযা-২৫০( 

অয হনরেয ফযকতভ অারত ঈরল্লহখত মদাা মঠাাঁরি জাযী যাখরফ: 

 اِفرِينَ نُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلكَ َكاَن قَ ْوَلُهْم ِإَلَّ َأن قَاُلوا رَب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسَرافَ َنا ِفي َأْمرِنَا َوثَ بِّْت َأْقَداَمَنا َوا  َوَما
 ﴿سورۃ آل عوراى - ٣٦٧﴾

থ:ূ তারদয ভুখ মথরক এ কথাআ মফহযরহছর, ‚ম অভারদয যফ! অভারদয বুর-ত্রুহি ভা’প করয হদন। অভারদয কারজ মা হকছু 

ীভারঙ্ঘন করযহছ, তা ক্ষভা করয হদন। অয অভারদযরক দৃঢ় দ যাখুন এফং কারপযরদয মভাকারফরা অভারদযরক াাময 

করুন।‛ (ূযাঃ অরর  আভযান-১৪৭( 

তা ছাড়া যাূর াল্লাল্লাহু অরাআহ া াল্লারভয মখারনা এআ মদাা ড়রফ: 

 وزلسلهن اهسههن اللهن عليهن وانصرنا اهسههن االحساب هازم السحاب هجري الكتاب هنسل اللهن

থ:ূ ‚ম অল্লা! ম হকতাফ ফতযণকাযী, মভঘ-ফৃহি ঞ্চারনকাযী, দরভূরক যাহজতকাযী! তারদযরক যাহজত করুন, 

অভারদযরক তারদয ঈয হফজ দান করুন, ম অল্লা! তারদযরক যাহজত করুন এফং তারদযরক ধ্বং করয হদন।‛ 

এরক্ষরত্র এর হনরজয জনয  স্বী াথী-ঙ্গীরদয জনয হফজ, াাময  দৃঢ়তায মদাা কযরফ। এআ মদাা কযরফ মম, মতাভায 

িারগূি মমন হঠক ররক্ষয হগর মৌঁরছ এফং ত্রুয গার ভাযামক অঘাত রারগ। অল্লায কারছ এভন াাদাত কাভনা কয, 

মমন াাদারতয ভ তুহভ মু্মখারন গ্রযভান থারকা, হছা া মরাকরদয ভরধয মমন গণয না , সধরমূয ারথ 

প্রহতদারনয হনরত াাদারতয হদরক ঝাাঁ হদর রড় থারকা।  
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তাযয মতাভারদয প্ররতযরকআ মমন হনজ হনজ দাহত্ব াররনয জনয প্রস্তুত থারক। অয এআ দাহত্ব এভন ঈত্তভ ন্থা অদা 

কযায দৃঢ় প্রহতজ্ঞা কযরফ, মমন অল্লা তা’ারা মতাভারদয প্রহত ন্তুি র মান। 

এআ ভর এর দাাঁরত দাাঁত মির ধযরফ, মমভনহি অভারদয ূফূূযীগণ মুদ্ধ শুরু ায ূফূক্ষরণ কযরতন। তঃয মখন মুদ্ধ 

শুরু র মারফ, াহকতায ারথ ফীরযয ভরতা অঘাত কযরফ। ঐ কর ফীযুরুলরদয ভরতা াভরন গ্রয রফ, মাযা 

দুহনায হদরক প্রতযাফতনূ কযরত িা না। অয ঈাঁিু অারজ ‚অল্লাহু অকফায‛ তাকফীয ফররফ। কাযণ তাকফীয ধ্বহন 

কারপযরদয ন্তরয ব ৃহি করয। তয অল্লা তা’ারায এআ মঘালণায ঈয অভর কযরফ: 

ُهْم ُكلَّ  بَ َنانٍ  ﴿سورۃ آل عوراى - ٣٩﴾  فَاْضرِبُوا فَ ْوَق اْْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ

থ:ূ ‚ুতযাং মতাভযা অঘাত করযা তারদয প্ররতযরকয ঘারড় ঘারড় এফং মজাড়া মজাড়া।‛ (ূযাঃ অনপার-১২( 

মমআ কারপযরকআ তযা কযরফ, তায ভার হনর হনরফ। কাযণ এিা ভুাম্মাদ ভুস্তাপা াল্লাল্লাহু অরাআহ া াল্লারভয একহি 

ুিাত। তরফ যাাঁ, ভার ংগ্র কযরত হগর মমন ত্রুরদয াল্টা অক্রভরণয ফযাারয মফরখার না র রড়া। 

অয ফযহিগত মক্ষাব মথরক হকছু কযরফ না। ফযং হনরজয প্ররতযকহি অঘাত  প্ররতযকহি কদভ একভাত্র অল্লায জনয একহনষ্ঠ 

করয হনরফ। তঃয কারপযরদযরক ফন্দী কযায ুিারতয ঈয অভর কযরফ। তারদযরক ফন্দী কযরফ, তযা কযরফ। 

মমভনহি অল্লা তা’ারা মঘালণা করযরছন: 

نْ َيا َواللَُّو يُرِيُد اْْلِخَرةَ  ۚ   ىَٰ َحتَّىَٰ يُ ْثِخَن ِفي اْْلَْرضِ َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأن َيُكوَن َلُو َأْسرَ  َواللَُّو َعزِيٌز  ۚ   تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ
 َحِكيمٌ  ﴿سورۃ االنفال - ٤٧﴾

থ:ূ ‚জহভরন ত্রুরদয যি ফযাকবারফ প্রফাহত না া মূন্ত মকারনা নফীয কারছ মুদ্ধফন্দী থাকািা তাাঁয জনয মাবনী ন। 

মতাভযা দুহনায পাদা (ভার) িাআরছা, থি অল্লা তা’ারা (মতাভারদয জনয) অরখযাত িান।‛ (ূযাঃ অনপার-৬৭( 

গহনভরতয ভার গ্রণ কযরত হকছুরতআ বুররফ না, িাআ তা এক কা াহন হযভাণআ মাক না মকন। ুরমাগ ভরতা তা হনরজ 

ান কযরফ এফং হনজ াথীরদযরক ান কযারফ। 

তয মখন তয প্রহতশ্রুত ভ এফং মতাভায প্রতীহক্ষত ভুূত ূঘহনর অর, তখন হনরজয জাভা হছাঁরড় অল্লায যাস্তায এআ 

ভৃতুযয ংফধূনা ফক্ষ ঈনু্মি করয হদরফ। অয জফানরক অল্লায হমহকরয তযতাজা যাখরফ। অয মহদ তুহভ মতাভায কারজয 

প্রস্তুহত মূ্পণ ূকরয িারগূি হতক্রভ কযায ফা ূণূ ায হকছু ভ ূরফূ নাভাম শুরু করয দা এফং খারতভািা এআ ফস্থা 
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, তারর মতা মানা মাাগা! অয এ হফলিায প্রহত গুরুত্ব ফযআ হদরফ, মারত মতাভায মল কথা ফা ফাকয  ‚রা আরাা 

আল্লাল্লাহু ভুাম্মাদুয যাূরুল্লা।‛ 

অা কযা মা এযয আন’াঅল্লা অল্লায যভরতয ছাা তরর জািাতুর মপযদাঈর াক্ষাৎ রফ। 

 

 

‘নাার অপগান’ ভযাগাহজন মরেম্বয-২০১৮ ংখযা প্রকাহত 

ایگرہ ربمتس ےک دفاویئں وک ارماےئ اہجد اک دہاتی انہم رعمہک  
এয ফাংরা নুফাদ 

 

 




